SREDA, 27. 5. 2020

LUM – Domišljijska žuželka
To idejo sem našla na spletu in se mi zdi zelo zanimiva. Upam, da bo tudi tebi.

NAVODILO ZA DELO
1. List prepogni na pol. S črnim
flomastrom napiši svoje ime s
pisanimi črkami. Prva črka naj bo
velika pisana. Črke naj se dotikajo
pregiba. Glej primer na sliki 1.
2. List prepogni tako, da bo ime na
zunanji strani.
3. Prepognjen list postavi na
okensko steklo. Zapis imena se
dotika šipe in se ga lahko vidi
skozi drugo polovico lista.
4. S flomastrom potuj po črtah, ki so
vidne.
5. Razpri list. Pred tabo se pojavi
nenavadna domišljijska žuželka.
6. Pobarvaj jo poljubno. (Ali lahko
ugotoviš, kdo jo to naslikal?)

ŠPO – https://osagsport4-9.weebly.com/4-razred.html

MAT – Matematični kviz (ponavljanje)
• Najprej preglej, če si včeraj pravilno rešil naloge.

8. naloga

300 l

700 l

+ 150 l

Ostalo jim je 1 hektoliter in 50 litrov mleka.

l
150 l

- 550

+100 l
550 l
9. naloga a) 150 ∙ 5
750

10. naloga

1. naloga

Za zalivanje cvetnic porabijo v petih delovnih dneh 750 litrov vode.

b) 70 ∙ 5
350

Za zalivanje sadik porabijo v istem obdobju 350 litrov vode.

c)

V petih delovnih dneh porabijo za zalivanje 1100 litrov vode.
To je več kot 10 hektolitrov (to je 11 hektolitrov).

750
+ 350
1100

20 + 4 = 24

hl - hektoliter

Frizerka je v enem dnevu porabila 24
barvanje las.

l - liter

dl tekočine za

dl – deciliter

Obkljukal si količino soka v vrču, količino vode v sodu, koliko vode je v kozarcu.
Npr.: koliko vode je v bazenu, koliko nafte je v cisterni, koliko vode porabimo
letno za zalivanje njive.
2. naloga

hl, l, dl, hl.

• Danes boš ponovil snov o dolžini in prikazih. Reši naloge na spodnji
povezavi. Piši z malimi tiskanimi črkami!
Nekatere naloge boš moral rešiti v zvezek, da boš lahko prišel do
rezultata. Ne ugibaj!
Na koncu obvezno klikni POŠLJI ali SUBMIT, da bom tudi jaz videla tvoje
odgovore. S klikom na OGLED OCENE ali VIEW SCORE si lahko
pogledaš svoj rezultat.

https://forms.gle/J1WAiJ8wmCLaziHZ6

NIT – Rastlinsko kraljestvo
• Oglej si posnetek na spodnji povezavi.
https://www.youtube.com/watch?v=hAb682HEZFs

• Ponovil si, kako so zgrajene kopenske rastline (korenine, steblo, listi,
cvetovi, plodovi)
• V zvezek napiši naslov Zgradba kopenskih rastlin, preriši risbo in prepiši
besedilo.

KORENINE: Rastlina je s koreninami pritrjena v zemlji. Iz nje črpa vodo in v
njej raztopljene snovi.
STEBLO: Voda gre iz korenin po steblu v liste. Steblo drži rastlino pokonci.
LISTI: Na steblu so listi. V listih rastline izdelujejo hrano za rast. Ta iz njih
potuje po rastlini. Voda iz listov tudi izhlapeva.
CVET: Na vrhu stebla je cvet. Je barvni del rastline, iz njih nastanejo plodovi in
semena.
PLOD: V plodu so semena. Veliko rastlin ima užiten plod.
SEMENA: Iz semena se razvije nova rastlina.

